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De invloed van de EGM/OBN-regeling is
verhoudingsgewijs veel groter geweest dan
op basis van het budget verwacht mocht
worden. De regeling heeft door de combina-
tie van geld voor uitvoering en bijbehorend
onderzoek geleid tot innovatieve beheer-
maatregelen, hetgeen ook een bron van
inspiratie vormde voor maatregelen buiten
de regeling om. In dit tijdschrift zijn daar
veel voorbeelden van te vinden, zoals in dit
nummer het artikel over de Koolmansdijk.
Het rendement van al deze ingrijpende
werkzaamheden is groot. Enkele jaren gele-
den lieten Bekker & Lammerts (2002) in dit
tijdschrift zien dat alleen al aan planten
ruim 100 Rode Lijstsoorten baat hebben
gehad bij de EGM-maatregelen.

Het is dan ook goed te begrijpen dat de
klap hard aankwam bij alle natuurbeheer-
ders dat in de begroting van LNV voor
2009 geen geld meer is opgenomen voor
EGM/OBN-maatregelen. Weliswaar is
door LNV altijd aangegeven dat de
regeling tijdelijk zou zijn in de ver-
wachting dat bijvoorbeeld verdro-
ging en vermesting door bronge-
richt beleid teruggedrongen zouden
zijn, maar tot op heden is daar nog
weinig van terechtgekomen. De aan-
pak van verdroging vlot niet en bij
het ammoniakbeleid laat LNV juist de
teugels weer vieren. Daarom leek het

onvermijdelijk dat de EGM-regeling lan-
ger zou moeten blijven bestaan dan het
ooit aangekondigde einde in 2010. Ook LNV
zelf vond dat, getuige het feit dat de rege-
ling in 2006 nog sterk werd uitgebreid met
enkele andere beleidsvelden.
In het vorige redactioneel gaven we aan dat
er voor de natuur sprake was van een ijstijd
in Den Haag. Het is jammer dat we dat nu
kunnen illustreren met een zo pijnlijk voor-
beeld, al zijn voor 2009 inmiddels toch weer
gelden beschikbaar gesteld, zij het een
kwart minder dan voor 2008.
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Het is inmiddels een vertrouwd beeld: drag-
lines en shovels in natuurgebieden. Dat
geldt vooral op gronden die verworven zijn
om de Ecologische Hoofdstructuur en het
Vlaams Ecologisch Netwerk te realiseren.
Op deze voormalige landbouwgronden is
inrichting een belangrijke maatregel om
natuur te realiseren, maar rigoureus ingrij-
pen is in Nederland ook zichtbaar in
bestaande natuur. Overal in Nederland wor-
den vennen opgeschoond of zijn heiden of
schraallanden geplagd. Vrijwel alle hoog-
venen zijn inmiddels van damwanden voor-
zien, stuifzanden zijn vergroot ten koste van
bos, nieuwe petgaten worden gegraven,
duinvalleien van struweel en ruigte ontdaan
en oude sloten gedempt.
De ingrepen die momenteel op grote schaal
worden uitgevoerd hebben gemeen dat ze
tot 20 jaar geleden vrijwel niet werden
gedaan. Alleen het plaggen van de heide
loopt al ietsje langer. Wat heeft deze ingrij-
pende veranderingen veroorzaakt?

Het Natuurbeleidsplan effende het
pad voor een meer offensief natuur-
beheer. Inrichting van nieuw verwor-
ven gronden werd nadrukkelijk een
doel. Met deze voorbeelden voor
ogen is de stap naar stevig ingrijpen
in bestaande natuur ineens minder
groot.
Ook kwam er meer geld beschikbaar. In
1989 ontstond als reactie op de verzuring
en vermesting van de natuur de subsidie-
regeling EGM. Het Rijk stelde geld beschik-
baar voor EffectGerichte Maatregelen als
wapen in de strijd tegen achteruitgang van
de natuur. Het moesten extra maatregelen
zijn; dus regulier beheer viel buiten de sub-
sidieregeling. De regeling werd ook open-
gesteld voor onderzoek naar innovatieve
beheermaatregelen. Hoewel de regeling in
eerste instantie vooral werd gebruikt voor
bijvoorbeeld het plaggen van de hei, werden
– zeker na uitbreiding van de regeling in
1995 met maatregelen tegen verdroging –
ook in andere terreintypen veel maatregelen
uitgevoerd. De regeling ging toen OBN
heten (Overlevingsplan Bos en Natuur). Dat
laatste is overigens niet zonder betekenis:
terecht geeft de term Overlevingsplan aan
dat het om herstel en behoud van de vaak
laatste vindplaatsen van bijzondere natuur
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gaat. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat
bijzondere natuur maakbaar is.
Brussel stelde geld beschikbaar (LIFE-rege-
ling) voor gebieden die tot Natura 2000
behoren. Het moest daarbij om substantiële
herstelplannen gaan (zie bijvoorbeeld Hen-
drix, dit nummer). Ook de Postcodeloterij
en het snel toenemende aantal leden van de
natuurorganisaties zorgden voor meer geld.

Verklaart dit afdoende de toename van meer
grootschalig ingrijpen in de natuur? Nee,
sterker nog, met de opkomst van de wens
tot meer grootschalige natuur zonder men-
selijk ingrijpen in begin jaren 90 had ook
een tendens in de richting van juist minder
ingrijpen verklaard kunnen worden.

De oorzaken zullen we vooral moeten zoe-
ken in de toegenomen kennis van onder
meer waterhuishouding en bodemchemie in
combinatie met het toegenomen besef van
de ook in bestaande natuur nog steeds aan-
wezige achteruitgang van veel soorten, alle
doelstellingen over behoud van biodiversi-
teit ten spijt. Gezien ook de dramatische
achteruitgang van de natuur buiten de
natuurgebieden van de terreinbeherende
organisaties was de tijd blijkbaar rijp voor
een ingrijpender natuurbeheer: de noodzaak
was evident, de kennis inmiddels beschik-
baar, de voorbeelden van grootschalig ingrij-
pen waren inspirerend. En, niet in de laatste
plaats, de middelen kwamen beschikbaar.


